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STATUT
Mazowieckiego Związku Brydża Sportowego
ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny
§ 1.
1. Mazowiecki Związek Brydża Sportowego, zwany dalej Mazowieckim ZBS lub w skrócie MZBS, jest
Związkiem Stowarzyszeń.
2. Mazowiecki ZBS może także używać nazwy w języku angielskim: The Masovian Bridge Union.
§ 2.
Terenem Działania Mazowieckiego ZBS jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Związku jest
m.st. Warszawa.
§ 3.
Mazowiecki ZBS działa zgodnie z ustawami: o sporcie, prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym
statutem.
§ 4.
Mazowiecki ZBS jest osobą prawną wpisaną do właściwego rejestru.
§ 5.
1. Mazowiecki ZBS jest Członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz może być
członkiem innych organizacji.
2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 6.
Mazowiecki ZBS może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną.
§ 7.
1. Mazowiecki ZBS opiera swą działalność na pracy społecznej swoich Członków i działaczy.
2. Do realizacji określonych celów statutowych Mazowiecki ZBS może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ 2
Cel i środki działania
§ 8.
Podstawowym celem Mazowieckiego ZBS jest upowszechnienie i rozwój sportu w dyscyplinie brydż
sportowy z uwzględnieniem wszystkich środowisk (m.in. młodzieżowych wszystkich kategorii,
seniorskich, open) oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej.
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§ 9.
Cel, o którym mowa w § 8., MZBS realizuje w szczególności przez:
1) zrzeszanie stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS, Starostwach oraz innych rejestrach
Stowarzyszeń zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach;
2) opracowywanie planów szkoleniowych;
3) prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, obozów, zgrupowań, konferencji itp.;
4) szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów;
5) opracowywanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego;
6) realizację zadań wynikających z ustaleń władz Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz
zadań określonych statutem;
7) organizowanie rozgrywek i imprez okolicznościowych w dyscyplinie brydż sportowy.
§ 10.
1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Mazowiecki ZBS może
prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Podlega wtedy osobnemu wpisowi do rejestru przedsiębiorstw.
2. Mazowiecki ZBS może realizować cele Statutowe zgodnie z §8 i §9 niniejszego Statutu zarówno
odpłatnie jak i nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11.
Członkowie Mazowieckiego ZBS dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
§ 12.
Członkami zwyczajnymi Mazowieckiego ZBS są stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, Starostwach
oraz innych rejestrach Stowarzyszeń zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach, które złożą pisemną
deklarację członkowską i zostaną przyjęte przez Zarząd.
§ 13.
Zarząd Mazowieckiego ZBS przyjmuje Członków zwyczajnych na podstawie pisemnego zgłoszenia,
podejmując w tym zakresie uchwałę na najbliższym zebraniu Zarządu.
§ 14.
Członkowie zwyczajni maja prawo do:
1) brania udziału w Walnym Zebraniu Delegatów za pośrednictwem delegatów wybranych
każdorazowo w oparciu o zamieszczone w niniejszym statucie zasady wyborcze;
2) wyboru władz MZBS oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku
Brydża Sportowego;
3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz MZBS oraz oceniania ich działania;
4) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności MZBS;
5) udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez MZBS.
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§ 15.
Członkowie Mazowieckiego ZBS są zobowiązani do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz MZBS;
2) aktywnej działalności na rzecz rozwoju brydża sportowego oraz realizacji zadań statutowych
MZBS;
3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach ustalonych przez
Zarząd.
§ 16.
1. Członkostwo zwyczajne MZBS ustaje w przypadku:
1) wystąpienia Członka z Mazowieckiego ZBS zgłoszonego na piśmie, po uprzednim
uregulowaniu zobowiązań wobec związku;
2) skreślenia z listy Członków lub wykluczenia ze związku, co następuje na podstawie
prawomocnej uchwały Zarządu MZBS w przypadku naruszenia postanowień niniejszego
statutu;
3) rozwiązania się MZBS.
2. Członek MZBS może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd MZBS w przypadku
niebrania udziału w realizacji zadań i celów związku lub innego naruszenia postanowień statutu.
Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
3. Od decyzji o skreśleniu, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich Członkom
zwyczajnym przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
§ 17.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność MZBS
i deklaruje opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd MZBS.
2. Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd MZBS.
§ 18.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
albo Członka Stowarzyszenia.
§ 19.
Członek wspierający lub honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ma natomiast
prawo brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Delegatów MZBS oraz korzystać
z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu MZBS.

ROZDZIAŁ 4
Władze MZBS
§ 20.
Władzami Mazowieckiego ZBS są:
1) Walne Zebranie Delegatów (zwane dalej Zebraniem);
2) Zarząd MZBS (zwany dalej Zarządem);
3) Komisja Rewizyjna MZBS.
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§ 21.
1. Władze MZBS pochodzą z wyboru.
2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej MZBS.
3. Delegat na Walne Zebranie Delegatów wybrany Zarządu MZBS lub Komisji Rewizyjnej MZBS nie
traci statusu Delegata na WZD.
§ 22.
Kadencja władz MZBS trwa 4 lata, a delegaci na Walne Zebranie Delegatów są wybierani każdorazowo
w oparciu o następujące zasady wyborcze:
1) Zarząd MZBS minimum 1 rok przed upływem kadencji ustala liczbę Delegatów na Wyborcze
WZD i powiadamia o tym Członków;
2) Liczba Delegatów przysługująca
zarejestrowanych zawodników.

Członkom

MZBS

jest

proporcjonalna

do

liczby

§ 23.
Uchwały władz MZBS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
§ 24.
1. Najwyższą władzą MZBS jest Walne Zebranie Delegatów, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest co cztery lata i biorą w nim udział:
1) z głosem stanowiącym – delegaci;
2) z głosem doradczym – Członkowie władz MZBS (nie będący Delegatami), Członkowie
wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział:
1) w I wyznaczonym terminie Zebrania, co najmniej połowa wybranych Delegatów;
2) w II wyznaczonym terminie, co najmniej 1/4 wybranych Delegatów.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Członkowie zwyczajni związku powinni być
zawiadomieni co najmniej 30 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Delegatów.
§ 25.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów MZBS zwoływane jest przez Zarząd MZBS:
1) z inicjatywy Zarządu MZBS;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej MZBS.
2. Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd
MZBS albo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. pkt 2) powyżej, z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem w odniesieniu do proponowanej daty jego odbycia.
3. Nadzwyczajne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 26.
Do kompetencji Zebrania należy:
1) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i o rozwiązaniu się MZBS;
2) wybór Prezesa Zarządu, Zarządu (z uwzględnieniem zapisu §27 ust.1) i Komisji Rewizyjnej
MZBS;
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania MZBS;
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;
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5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub
zawieszenia w prawach Członka.
§ 27.
1. Zarząd Mazowieckiego ZBS składa się z 5–11 osób, w tym Prezesa Zarządu MZBS. Każdemu
z Okręgowych Związków Brydża Sportowego będących Członkami MZBS przysługuje prawo
wyboru jednego Członka Zarządu, pozostałych wybiera WZD.
2. Zebranie przed wyborami Zarządu dokonuje wyboru Prezesa Zarządu.
3. Pełnienie funkcji Członka Zarządu MZBS kończy się w przypadku śmierci, rezygnacji albo
odwołania ze składu Zarządu MZBS.
4. Odwołania Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu może dokonać tylko Walne Zebranie Delegatów.
5. Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu MZBS następuje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia
Prezesowi Zarządu MZBS, a w przypadku niemożności złożenia oświadczenia tej osobie –
któremukolwiek Członkowi Zarządu MZBS. Rezygnacja nie wymaga przyjęcia.
6. Zarząd MZBS powołuje i odwołuje spośród siebie – na wniosek Prezesa Zarządu MZBS –
Wiceprezesa (Wiceprezesów), Skarbnika i Sekretarza.
7. Uchwały Zarządu mogą być przegłosowane i podjęte drogą elektroniczną.
§ 28.
Do kompetencji Zarządu MZBS należy:
1) reprezentowanie MZBS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów;
3) kierowanie całokształtem działalności MZBS;
4) zarządzanie majątkiem i funduszami MZBS;
5) zwoływanie Walnego Zebrania;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) zatwierdzanie bilansu;
8) uzupełnienie składu Zarządu przez kooptację przy zachowaniu warunków :
a) uzupełnienie składu Zarządu w sposób opisany powyżej może nastąpić w następstwie
przypadków opisanych w § 27 ust. 3);
b) nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego Zarządu pochodzącego z wyboru;
c) może zostać dokonane jedynie z grona osób, które w poprzednich wyborach uzyskały
kolejno największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy ostatecznie nie zostali wybrani.
§ 29.
Prezes MZBS lub w razie jego nieobecności wiceprezes MZBS:
1) kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje MZBS wobec innych instytucji;
2) reprezentuje pracodawcę w stosunku do osób zatrudnionych w biurze związku.
§ 30.
1. Komisja Rewizyjna MZBS składa się z 3 do 5 Członków, wybieranych przez Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza oraz działa w oparciu
o uchwalony przez siebie regulamin.
3. W razie ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w czasie jego kadencji lub niemożności
sprawowania przez niego funkcji – Komisja Rewizyjna odwołuje go z funkcji Przewodniczącego.
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Wyboru nowego Przewodniczącego dokonuje Komisja Rewizyjna spośród swoich Członków.
Uchwała wymaga większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 Członków Komisji Rewizyjnej.
4. Odwołania Członka Komisji Rewizyjnej może dokonać tylko Walne Zebranie Delegatów.
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę statutowej i finansowogospodarczej działalności Związku.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania dotyczące
działalności władz MZBS oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla
Zarządu.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego Członek komisji ma prawo brać
udział w posiedzeniach Zarządu;
9. Wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności oraz w takim wypadku
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ 5
Nagrody, odznaczenia i kary
§ 31.
Zarząd MZBS ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla brydża działaczy, zawodników,
szkoleniowców i sędziów oraz występować o wyróżnienia i odznaczenia do Zarządu Głównego PZBS.
§ 32.
Zarząd MZBS ma prawo nakładania kar na Członków zwyczajnych, zawodników, sędziów,
szkoleniowców i działaczy w trybie postępowania dyscyplinarnego określonego regulaminem
dyscyplinarnym PZBS.

ROZDZIAŁ 6
Majątek i fundusze MZBS
§ 33.
1. Majątek MZBS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze związku składają się:
1) składki Członków MZBS;
2) wpływy z zawodów organizowanych przez MZBS;
3) darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej związku;
4) wpływy uzyskane ze sponsorowania lub reklamy podczas zawodów i turniejów brydża
sportowego.
3. Mazowiecki ZBS nie przyjmuje płatności i darowizn w gotówce powyżej 15 tysięcy PLN.
§ 34.
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych MZBS, wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Członka Zarządu.
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ROZDZIAŁ 7
Zmiany statutu i rozwiązanie MZBS
§ 35.
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów
obecnych delegatów Zebrania.
§ 36.
1. Rozwiązanie MZBS następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów
większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do
udziału w Walnym Zebraniu.
2. Uchwała o rozwiązaniu MZBS powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

7

